МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
22 іГраМЯ 2017 р .

Мостиська

№

про заходи з організації і проведення
оздоровлення та відпочинку дітей
влітку 2017 року
Відповідно до статей 6, 39, 13, 22 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації». Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами),
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24.04.2017 № 316/0/5-17
«Про заходи з організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку
2017 року», з метою створення належних умов для оздоровлення та відпочинку дітей
влітку 2017 року, контролю за діяльністю дитячих оздоровчих закладів Мостиського
району:
1. Затвердити заходи з організації і проведення оздоровлення та відпочинку
дітей влітку 2017 року, що додаються.
2. Створити оперативний штаб з координації проведення оздоровчої кампанії
2017 року та затвердити його склад згідно з додатком.
3. Відповідальність за координацію діяльності структурних підрозділів
районної державної адміністрації, спрямовану на організацію дозвілля, проведення
оздоровлення та відпочинку дітей, учнівської та студентської молоді влітку
2017 року, покласти на управління соціального захисту населення районної державної
адміністрації.
4. Управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації
(Б. Гачак), відділу освіти районної державної адміністрації (І. Груник) звернутися до
керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, благодійних і
релігійних організацій з проханням надати допомогу в організації та проведенні
літнього оздоровлення дітей.
5. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (С. Сервачак ) забезпечити
фінансування проведення оздоровлення та відпочинку дітей за рахунок коштів
районного бюджету.
6. Мостиській комунальній центральній районній лікарні (Б. Пелиньо)
забезпечити направлення до закладів оздоровлення та відпочинку дітей
кваліфікованих медичних працівників.
7. Мостиській об'єднаній територіальній громаді (С. Сторожук):
7.1. Не допускати функціонування таборів з денним перебуванням дітей на базі
загальноосвітніх навчальних закладів з терміном перебування дітей менше 6-ти годин,
та без організації харчування учнів.
7.2. Не допускати відкриття таборів з денним перебуванням дітей при
відсутності комісійного акта дотримання вимог санітарного законодавства за участю
Управління Держпродспоживслужби у Мостиському районі.
7.3. Забезпечити направлення до закладів оздоровлення та відпочинку дітей
кваліфікованих вихователів, культорганізаторів, інструкторів з фізичної культури

(плавання), кухарів відповідно до заявок керівників дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку.
7.4. Надати методичні рекомендації керівникам дитячих закладів оздоровлення
та відпочинку щодо організації національно-патріотичного виховання на прикладі
сучасних героїв - учасників антитерористичної операції.
8. Управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації
(Б. Гачак) спільно з іншими структурними підрозділами районної державної
адміністрації, які причетні до процесу оздоровлення та відпочинку дітей, організувати
повноцінне оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної
уваги та підтримки, дітей соціально незахищених категорій: дітей-сиріт; дітей,
позбавлених батьківського піклування; бездоглядних і безпритульних дітей; дітей з
інвалідністю, дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи; дітей, які
постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з
багатодітних і малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких загинули від нещасних
випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків; дітей осіб,
визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; дітей,
один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення
антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення
антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок
захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції; дітей, один
із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій
громадянського протесту; дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи;
дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітейпереможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад,
конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання; дітей, які є
лідерами дитячих громадських організацій, дитячих творчих колективів та
спортивних команд, а також дітей працівників агропромислового комплексу та
соціальної сфери села.
9. Відділу освіти районної державної адміністрації (І. Груник), комунальній
центральній районній лікарні (Б. Пелиньо), відділу культури та туризму райдержадміністрації (Г. Букса), службі у справах дітей райдержадміністрації (С. Бурда),
Мостиському районному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (Г.
Горбацьо), Мостиському відділенню поліції Яворівського ВП ГУ НП у Львівській
області (М. Карапата), головному спеціалісту з питань молоді та спорту В. Калиті
подавати оперативну інформацію про проведену роботу щодо літнього оздоровлення
дітей управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації
щомісячно до 20 числа впродовж літа 2017 року (починаючи з 25 травня поточного
року), а підсумкову інформацію про проведення оздоровчої кампанії у районі до
01 вересня 2017 року.
10. Районному відділу статистики (3. Ковальська) подати управлінню
соціального захисту населення райдержадміністрації попередню інформацію про
оздоровлення та відпочинок дітей у Мостиському районі до 25 вересня 2017 року, а
підсумкову інформацію про оздоровлення та відпочинок дітей району - до 15 жовтня
2017 року.

11. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (Б. Гачак)
щомісячно до 25 числа впродовж літа 2017 року (починаючи з 25 травня поточного
року) подавати департаменту соціального захисту населення обласної державної
адміністрації оперативну інформацію про проведену роботу щодо літнього
оздоровлення дітей та до 25 жовтня 2017 року - підсумкову інформацію про
проведену роботу щодо літнього оздоровлення дітей у 2017 році в районі.
12. Відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв'язків з
громадськістю апарату райдержадміністрації (О. Сабат), редакції газети "Наш край"
(Г.Сорока), районному радіомовленню (Б. Тиндик) забезпечити висвітлення процесу
підготовки та проведення літнього оздоровлення дітей у засобах масової інформації.
13. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника
голови райдержадміністрації Голуб Н.І.
Голова районшК.;
державної ад\|га©трації

С. О. Буняк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
« 22» травня 2017 року №

^^

ЗАХОДИ
з організації і проведення оздоровлення та відпочинку
дітей влітку 2017 року
1. Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей відповідно до чинного
законодавства.
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, відділ освіти
райдержадміністрації
Термін; впродовж травня-серпня 2017 року
2. Вжити заходів щодо забезпечення у 2017 році охоплення дітей шкільного
віку послугами з оздоровлення та відпочинку не менше рівня 2016 року.
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, відділ освіти
райдержадміністрації
Термін; впродовж травня-серпня 2017 року
3. Організувати інформаційну кампанію в засобах масової інформації щодо
залучення позабюджетних коштів у встановленому законом порядку від підприємств,
установ та організацій усіх форм власності, благодійних організацій та фондів для
надання фінансової та матеріальної допомоги в організації літнього оздоровлення та
відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
Відділ організаційної роботи, інформаційної
діяльності та зв'язків з громадськістю апарату
райдержадміністрації
Термін : впродовж травня-серпня 2017 року
4. Забезпечити оздоровлення дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського
піклування; бездоглядних і безпритульних дітей; дітей з інвалідністю, дітей,
потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи; дітей, які постраждали
внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з багатодітних і
малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на
виробництві або під час виконання службових обов'язків; дітей осіб, визнаних
учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; дітей, один із
батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних
операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій,
бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в
період участі в антитерористичній операції; дітей, один із батьків яких загинув під час
масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітей,
зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; дітей, які перебувають на
диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей-переможців міжнародних,
.всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів,
змагань, спартакіад, відмінників навчання; дітей, які є лідерами дитячих громадських
організацій, дитячих творчих колективів та спортивних команд, а також дітей

працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, відділ освіти
райдержадміністрації
Термін: впродовж травня-серпня 2017 року
5. Забезпечити створення належних санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та
безпечних умов для перебування дітей у закладах оздоровлення та відпочинку, а саме:
провести ремонтні роботи, придбати необхідний інвентар, обладнання, обстежити
територію таборів, спортивних майданчиків, місць для купання, перевірити та
проаналізувати наявність протипожежних засобів, створити належні умови для
харчування дітей з метою запобігання виникненню гострих кишкових інфекційних
захворювань, обстежити маршрути руху для походів, установити на під'їзних шляхах
дорожні та інші попереджувальні знаки. Звернути особливу увагу на стан
водозабірних, водопровідних і каналізаційних мереж, забезпечити опалення спальних
приміщень. Провести в закладах відповідні дезінфекційні та дератизаційні заходи.
Мостиська об'єднана територіальна громада,
керівники закладів оздоровлення та відпочинку
дітей
Термін: квітень-травень 2017 року
6. Забезпечувати електро-, водо-, газо- та теплопостачання в дитячі заклади
оздоровлення та відпочинку дітей, не допускаючи відключень.
Мостиська об'єднана територіальна громада,
сектор інфраструктури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації, Мостиське
відділення електропостачання ПАТ «Львівобленерго», Самбірський відділ ТОВ
«Львівгаззбут»
Термін: впродовж травня-серпня 2017 року
7. Забезпечити координацію діяльності та якісну роботу закладів оздоровлення
та відпочинку дітей, а саме: таборів з денним перебуванням, дитячих закладів праці та
відпочинку, наметових таборів, здійснювати координацію роботи дитячих закладів
оздоровлення незалежно від форм власності та підпорядкування, розташованих на
території районі.
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, Мостиська міська рада
Термін: впродовж травня-серпня 2017 року
.8.' Забезпечити в установленому порядку медогляд та видачу медичних довідок
для дітей, які направляються на відпочинок та оздоровлення до дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку.
Мостиська комунальна центральна районна
лікарня
Термін: впродовж травня-серпня 2017 року
9. Забезпечувати охорону громадського порядку в місцях масового відпочинку
дітей, здійснювати контроль за технічним станом транспортних засобів та
автомобільних доріг, якими перевозитимуться діти, а також здійснювати медичний
супровід медичними працівниками організованих груп дітей під час їх перевезення
автомобільним транспортом до місць відпочинку та у зворотному напрямку.
Мостиське відділення поліції Яворівського
ВП ГУ НП у Львівській області,
комунальна центральна районна лікарня

Термін: впродовж травня-серпня 2017 року
10. Забезпечувати високий рівень безпеки та надійності транспортного
обслуговування дітей під час перевезення їх до місць оздоровлення і відпочинку та у
зворотному напрямку, організовувати супроводження колон автобусів підрозділами
Державтоінспекції.
Мостиське відділення поліції Яворівського
ВП ГУ НП у Львівській області
Термін: впродовж травня-серпня 2017 року
11. Забезпечити належний підбір працівників (медиків, педагогів, працівників
галузі культури та спорту) для всіх типів дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку, організувати їх інструктаж і навчання, забезпечити безкоштовне
проходження ними медичних комісій, гігієнічного навчання.
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, відділ освіти Мостсиької
міської ради, Мостиська комунальна центральна
районна лікарня, головний спеціаліст молоді та
спорту райдержадміністрації, керівники
оздоровчих і відпочинкових закладів
Термін: до 31 травня 2017 року
12. Забезпечити, відповідно до чинного законодавства, оздоровлення та
відпочинок дітей, які перебувають на диспансерному обліку, талановитих та
обдарованих дітей.
Відділ освіти райдержадміністрації, комунальна
центральна районна лікарня, управління
соціального захисту населення райдержадміністрації, спортивні школи району, будинки дитячої
та юнацької творчості, центри дитячої творчості
Термін: впродовж травня-серпня 2017 року
13. Забезпечити проведення літніх наметових таборів для дітей та молоді, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, талановитої та обдарованої
молоді.
Відділ організаційної роботи, інформаційної
діяльності та зв'язків з громадськістю апарату
райдержадміністрації
Термін: впродовж червня-серпня 2017 року
14. Організувати роботу спеціалістів районного центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді в дитячих і студентських оздоровчих закладах з метою
проведення соціально-психологічної, профілактичної роботи щодо запобігання
негативним явищам серед дітей та молоді, а саме:
- тренінгову роботу з питань профілактики негативних явищ у дитячому та
молодіжному середовищі, пропаганду здорового способу життя, статевого виховання;
- психологічні, педагогічні консультації з питань взаємин дітей з однолітками
та батьками, гармонійного розвитку особистості;
- навчально-консультативні та тренінгові заходи щодо поширення знань
Конвенції ООН про права дитини, збереження репродуктивного здоров'я та з питань
профілактики правопорушень серед вихованців шкіл-інтернатів.
Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді, служба у справах дітей
райдержадміністрації
Термін: впродовж травня-серпня 2017 року

15. Забезпечити оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, зокрема тих, які перебувають в дитячих будинках сімейного типу,
прийомних сім'ях, у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку разом із батьками
або іншими законними представниками. Для оздоровлення та відпочинку дітей віком
від 4 до 7 років організувати спеціальні відпочинкові та оздоровчі зміни у
пристосованих закладах оздоровлення та відпочинку з батьками або іншими
законними представниками. До закладів оздоровлення та відпочинку скеровуються
діти віком від 7 до 18 років.
Служба у справах дітей райдержадміністрації,
об'єднані територіальні громади, управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації
Термін: впродовж травня-серпня 2017 року
16.Забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації про стан
проведення оздоровчої кампанії 2017 року.
Відділ організаційної роботи, інформаційної
діяльності та зв'язків з громадськістю апарату
райдержадміністрації, управління соціального
захисту населення райдержадміністрації
Термін: впродовж травня-вересня 2017 року
17. Провести нараду з питань підготовки до проведення оздоровчої кампанії
2017 року у Мостиському районі.
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, відділ освіти
райдержадміністрації
Термін: травень 2017 року

